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FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL 2017/2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept  
1.3 Departamentul Drept şi Administraţie Publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept /Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul comertului international  
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Elise Valcu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator/proiect Conf. univ. dr. Elise Valcu 

2.4 Anul de studii IV 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei S/O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  48 3.2 din care S.I. 24 3.3 SF/ST / L / P 24 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 49 
din care:  
Echivalent ore curs forma IF 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 21 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 101 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinei Drept civil,  Drept comercial 
4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea cu tablă a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testelor de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temelor de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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• C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor  juridice din dreptul național, dreptuyl european 

și dreptul altor state 
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• Nu este cazul 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Asimilarea de către studenţi a notiunilor specifice dreptului comertului international, 
respectiv conceptul de drept al comertului international, continutul contractului de comert 
international, contractul international de leasing, contractul  de factoring,  contractul de 
navlosire, contractul de depozit international, modalitati de plata interbancare . 
 

7.2 Obiectivele specifice 
A. Obiective cognitive 

 Deprinderea in analiza comparativa a legislatiei unionale cu normele interne de transpunere  
 Asumarea corectă  a conceptelor deduse analizei si inserate in legislatia unionala  
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B. Obiective procedurale 

 Identificarea principalelor politici unionale prezentate studentului. 
 Identificarea legislatiei adecvate politicile prezentate. 
 Corelarea  instrumetelor juridice unionale cu legislatia nationala de implementare.  

Utilizarea unor metode specifice de elaborare a studiilor de caz specifice domeniului.C. 
Obiective atitudinale 

 Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă 
şi aplicarea corespunzătoare a noilor legi sau a modificărilor legislative şi a jurisprudenţei 

 Cooperarea în echipe de lucru pentru solutionarea studiilor de caz.. 
 

8. Conţinuturi 
8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. 

ore 
Metode de 

lucru 
Observaţii 

Resurse folosite 

U1 

Elemente introductive privind dreptul comertului 
international  
1.1. Conceptul de drept al comertului international 
1.2. Elementele specifice raportului de comert international / 

comercializarea si internationalizarea 
1.3. Continutul raportului juridic de comert international 
1.4. Obiectul raportului  juridic  

2 

• Utilizare 
facilităţi 
platformă 
e-learning 
(chat, 
forum) 

• E-mail 
• Consultaţii 

Suport curs 
 

U2 

Elemente introductive privind dreptul comertului 
international  

1.1 Participantii la raportul juridic 
1.2 Izvoarele dreptului comertului international  

    1.3.Diferite sisteme juridice cu influente asupra raporturilor 
juridice  comerciale internationale 

2 

U3 

Continutul contractului de comert international  
1.1. Pactum de lege utenda  
1.2. 1.2. Clauze de adaptare a contractului  
1.3. Clauze de extindere a relatiilor comerciale  
1.4. Clauza de arbitraj 
1.5. Clauza de confidentialitate  
1.6. Clauza de exclusivitate  

2 

U4 

Contractul international de leasing  
1.1. Notiune  
1.2.  Categorii de leasing 
1.3. Operatiunile juridice componente . Analiza  
1.4. Dreptul aplicabil contractului international de leasing 
1.5. Lease back 

2 

U5 

Contractul international de factoring 
  1.1. Notiune  
  1.2. Categorii de factoring 
   1.3. Natura juridica a contractului de factoring 
    1.4. Elemenetele de specificitate ale contractului  de 
factoring 
    1.5. Mecanismul derularii contractului  de factoring 

2 

U6 

   Contractul international de transport maritim de marfuri  
1.1. Contractul de navlosire charter party 
1.2. Contractul de navlosire sub conosament  
1.3. Legea aplicabila contractul de navlosire 

2 

U7 

Contractul de depozit in comertul international  
1.1. Notiune si caractere specifice  
1.2. Caracterele juridice ale contractului de depozit 

international 
1.3. Efecetele  juridice ale contractului de depozit international 
1.4. Forma, talonul, recipisa, varantul  
1.5. Legea aplicabila contractului de depozit international 

2 

U8 Contractele de intermediere in comertul international 2 

U9 

 Contractul de franciza  
1.1 Concept 
1.2 .Parti implicate. Caracteristici. 
1.3. Clasificarea contractului fe franciza . Analiza 

2 

U10 

 Modalitati de plata interbancare. Incasso-ul documentar 
1.3 Concept 
1.4 .Parti implicate in derularea mecanismului  
1.5 Mecanismul derularii Incasso-ului  documentar 
1.6 . Categorii de incasso. Analiza 

2 

U11 Modalitati de plata interbancare . Acreditivul documentar 2 
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1.1.Concept 
1.2.Parti implicate in derularea mecanismului  
 1.3. Mecanismul derularii Incasso-ului  documentar  
 1.4.Categorii de acreditiv . Analiza 

U12 Modalitati de plata interbancare . Scrisoarea de credit 
comerciala  

2 

Bibliografie 
1. Ioan Macovei , Tratat de drept al comertului international, Editura Universul Juridic , 2014  
2. Dumitru Mazilu,  Tratat privind dreptul comertului international, , Editura Universul Juridic , 2011 
3. Daniel Mihail Sandru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria, 2012 
4. Ion Turcu, Traratul teoretic si practic de drept comercial, volumul IV, Editura C.H.BECK, 2009 
5. Dragos Alexandru Sitaru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria , 2009 
6. Puie Ovidiu, Dreptul comertului nternational in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila si 

al actelor europene in materie, Editura Universul Juridic , 2015 
7. Valcu Elise, Dreptul comerțului internațional. Fundamente teoretice, teste grilă, aplicații și studii de caz. 
Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universitatii din Pitesti, 2016 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Proiect Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Elemente introductive privind dreptul comertului international 
Concept, elementele specifice raportului de comert 
international ,continutul raportului juridic de comert 
international, obiectul raportului  juridic  

2 

- dialogul 
- dezbatere 
lucru în echipa 
- conversaţia 
euristică 

 

Modele contracte 
tipizate ,  teste de 

verificare 

2 

Elemente introductive privind dreptul comertului international 
Participantii la raportul juridic, Izvoarele dreptului comertului 
international ,  sisteme juridice cu influente asupra raporturilor 
juridice  comerciale internationale 

2 

3 Continutul contractului de comert international  2 
4 Contractul international de leasing  2 
5 Contractul international de factoring 2 
6  Contractul international de transport maritim de marfuri  2 
7 Contractul de depozit in comertul international  2 
8 Contractele de intermediere in comertul international 2 
9  Contractul de franciza  2 
10  Modalitati de plata interbancare. Incasso-ul documentar 2 
11 Modalitati de plata interbancare . Acreditivul documentar 2 

12 Modalitati de plata interbancare . Scrisoarea de credit 
comerciala 

2 

Bibliografie 
1. Ioan Macovei , Tratat de drept al comertului international, Editura Universul Juridic , 2014  
2. Dumitru Mazilu,  Tratat privind dreptul comertului international, , Editura Universul Juridic , 2011 
3. Daniel Mihail Sandru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria, 2012 
4. Ion Turcu, Traratul teoretic si practic de drept comercial, volumul IV, Editura C.H.BECK, 2009 
5. Dragos Alexandru Sitaru, Dreptul comertului international, Editura Pro Universitaria , 2009 
6. Puie Ovidiu, Dreptul comertului nternational in contextul noului Cod civil si al noului Cod de procedura civila si 

al actelor europene in materie, Editura Universul Juridic , 2015 
7. Valcu Elise, Dreptul comerțului internațional. Fundamente teoretice, teste grilă, aplicații și studii de caz. 

Manual universitar pentru învățământul cu frecvență redusă, Editura Universitatii din Pitesti, 2016 
 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  rigorile cerintelor in 
vederea admiterii la masteratele de specialitate dar si rigorile pietei muncii in domeniu. 
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de 
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 SI (curs) 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 
 

-    Evaluare finală 

 
 

50% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Proiect 

- participarea activă la seminar, 
 - implicarea activa in analiza modelelor 
de contracte prezentate spre dezbatere 
de cadrul didactic   

 
 
- Verificarea  periodica  a 
cunoştinţelor asimilate prin 
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- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte insusirea 
institutiilor juridice predate la orele de 
curs. 

aplicarea  lucrarii scrise 1 
 
-Verificarea  periodica  a 
cunoştinţelor asimilate prin 
aplicarea  lucrarii scrise 2 
 

          25% 
 
 
 
       25% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific specific 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “ Dreptul comertului international 
3. Capacitatea de a aplica informatiile acumulate. 
4. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
19 septembrie 2017  conf.univ.dr. Valcu Elise         conf.univ.dr. Valcu Elise  
 
Data aprobării în  
Consiliul departamentului,  Director de departament,                    Director de departament, 
29 septembrie 2017   (prestator)             (beneficiar), 
                Lect.univ.dr. Daniela Iancu                      Lect.univ.dr. Daniela Iancu 
 

Director Centrul IFR 
                                                                Lect.univ.dr. Brutu Madalina  
 

 

 


